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A m agyar nép szárm azásának bonyolult folyam atában egyik legfonto
sabb periódus a honfoglalás időszaka. A honfoglaló m agyarság em bertani 
összetételének alakulása időszám ításunk első évezrede bonyolult e tn ikai m oz
galm ainak ism eretében különösen p roblem atikusnak  ta rth a tó . H a figyelembe 
vesszük az em líte tt időszak etn ikai m ozgalm ainak terü le ti vonatkozásait, 
akkor az ősm agyarság em bertani összetételében az eurázsiai kontinens főbb 
taxonóm iai csoportjai részarányának  elemzése az elsődleges feladat. Már a 
közelm últban is (1958, 1963) v izsgálha ttunk  egyes szériákat, azonban azoknak 
kis szám a (Üllő, Eger, Tiszanána) ko rlá toz ta  az in terpretáció  érvényességét. 
M indam ellett m ár akkor észrevehetővé vált, hogy a honfoglaló m agyarság 
em bertani összetételében nem  olyan morfológiai sajátosságok ko n sta tá lh a to k , 
m int az U rál vidéki finnugorok más csoportjainál.

Ism eretes, hogy a prim ér taxonóm iai jellegek analízise (D ebec 1951, 
1961; Levin  1958; Tóth 1958) elősegíti a mongoloid és europoid kom ponensek 
részarányának  m egvilágítását. M egjegyzendő, hogy ezek a jellegek az arcko
ponya s tru k tú rá já b an  fejeződnek ki.

Míg korábban  csupán három  honfoglaláskori leletcsoport értékelését vé
gezhettük el, m ost az összes X. századi leletek m etrikus ada ta inak  b irto k á
ban* nagyobb érvényességgel k ísérelhetjük meg az ősm agyarság főbb em ber
tan i vonása inak  approxim ativ  rekonstruálását.

A főbb taxonóm iai jellegek elemzése alapján kétségtelen, bogy a h o n 
foglaló m agyarság em bertani összetételében a mongoloid kom ponens je len ték 
telen részarányban  volt jelen. E zt jó l kifejezik m ind a m etrikus adatok  (1. 
tábl.), m ind a jellegek biom etriai analízisének értékei (4. tábl.). H a összehason
lítjuk  ezen ad a to k a t a tradicionális lingvisztikái álláspontnak megfelelően, az 
ugorság keleti ágának (H anti) csoportjánál n y ert értékekkel (D ebec , 1951), 
rígy meglepő, hogy az eltérés rendkívül jelentős. Mivel a honfoglaló m agyar
ság és a jelenkori h an tik  között nagy a kronológiai távolság, az összehasonlító 
elemzésbe olyan leleteket is bekapcsoltunk, am elyek a népvándorlás korának 
különböző periódusaiból szárm aznak. A kimova (1961. a, b, c, 1962,1964), Alek- 
szejev (1955, 1957, 1961), Ginzburg—F irstejn  (1958), Iszmagulov (1963, 
1965), K onduktorova (1956), és Levin  (1958) á lta l publikált ada tok  felhasz
nálásával és a kiegészítő biom etriai analízissel elért eredm ényeink szerint a 
honfoglaló m agyarság em bertani összetételében az europoid nagyrassz elemei 
túlnyom ó többséget képeztek. Ha az eredm ényeket figyelembe vesszük, akkor

* 1964 májusában D e b e t z  professzor Budapesten és Szegeden vizsgálta a leleteket. 
Az anyag átengedéséért hálás köszönetemet fejezem ki. —TT.
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kétségtelen, hogy nem csak a tradicionális lingvisztikái, hanem  tö rtén e ti fel
fogással szem ben is — eltérőek. M indenesetre m ind a pjánobori, m ind a m a- 
zunyinói, m ind a birszki leleteken jól m egfigyelhető az arckoponya ősm agya
rokétól eltérő  morfológiai s tru k tú rá ja  (1,4. táb l.). Ugyanez k o nsta tá lha tó  a 
bolse-tárháni széria vonatkozásában is (u. a. táb l.) . Az általunk alkalm azott

összehasonlításban az Azov-melléki és N yugat-K azahsztáni szarm ata kori le
letek tü k rö z ik  a legnagyobb hasonlóságot az ősm agyarokéval (u. a. táb l. és
1. ábra).

E zen új eredm ények figyelembevételével az ősm agyarok szárm azásá
nak két (időbeli és te iille ti) a lternatívá ja  vázolható:

a)  E lfogadva az ősm agyarság szárm azásának ugorhipotézisét és figye
lembe véve a rendelkezésünkre álló honfoglaláskori leletek divergenciáját a 
mazuninói és birszki csoportoktól, az elvándorlás időpontjaként je lö lt k rono
lógia (V III. sz) irreálisnak tűnik.

b) Előzővel összefüggésben, ha az ugor-hipotézist és az elvándorlás idő
p on tjá t is elfogadjuk, akkor a m azunyinói és birszki csoportoktól eltérő ős
m agyarok em bertani form álódásának te rü le té t („őshazá t” ) nem  az U rál mel
léken kell keresni.

Az első a lte rna tíva  értelmezésének középpontjában em bertani szem 
pontból an n ak  bizonyítása szükséges, hogy az U rál melléki ugorokkal rokon 
ősm agyarság em bertani összetételében k onsta tá lha tó  változások (vagyis a
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m ongoloid kom ponens asszimilációja) n e m  egy evolúciósán röv id  időszak, 
azaz nem  egy évszázad a la tt m entek végbe. Figyelem be véve az első év
ezred etn ikai m ozgalm ait, vélem ényünk szerint a lapvető  fe ladat annak  vizs
gála ta , hogy a m etiszáció in tenzitása milyen id ő ta rtam o t igényel.

Mivel az ősm agyarok jelentősen különböznek a m azunyinói-birszki cso
p o rttó l, v izsgálatunkban  az arckoponya osteomorfológiai sajátosságainak 
transzform áció ját elem eztük kronológiailag egym ást követő kazahsztáni és

dél-szibériai leleteken. B ár a transzform áció fo lyam atának  m echanizm usa 
nem  követhető  nyom on az egyes paleoantropológiái szériákon, az arckoponya 
sajátosságainak alakulása három  évezred folyam án jól követhető  a lineáris 
és szögm éretek elemzésével. Term észetesen figyelem be vehető, hogy nem az 
Urál vidékéről szárm azó leletekről van  szó; viszont az eurázsiai kontinens 
két fontos népvándorlás kori központjának  ezen leletei nem  m ellőzhetők az 
összehasonlításból.

Az A ltáj-Szaján vidékén különösen a Tagár és Tástük-periódusok folya
m án vo lt in tenzív  a m ongoloid elemek erősödése ( 2,5. táb l., és 2. ábra).

A K azahsztán -terü le trő l szárm azó leletcsoportok esetében az osteom or
fológiai sajátosságok változása az arckoponyán a szák-időszaktól a türk-pe- 
riódus kezdetéig te rjedő  időben nyilvánul meg (3,6. táb la  és 3. ábra). E m ellett
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figyelm et érdem el, hogy m ind az A ltáj-Szaján vidékén, m ind K azahsztán  te rü 
le tén  a transzform áció id ő ta rtam a ezer-másfélezer év, m elyen belül az in ten 
zitás növekedése kb. ö t-hatszáz éves fo lyam ato t tü k rö z  (vonatkozó táb lák  és 
ábrák). A nnak ellenére, hogy az in tenzitás a  Volga-Urál zónájában  kisebb 
m érvű  leh e te tt, vélem ényünk szerint közvetve bizonyítékot k ap u n k  arra  vo
natkozóan, hogy am ennyiben az ősm agyarok em bertan i összetétele hasonló

v o lt az uráli ugorokéval (M azunyinó, Birszk), a demongolizáció fo lyam ata el
vándorlásuk e lő tt legalább négy-öt évszázaddal korábban  m egkezdődött. 
Igen  fontos e vonatkozásban , hogy a pjánobori leletek  szintén eltérnek  a hon
foglaló m agyarok morfológiai sajátosságaitól, annak  ellenére, hogy kronoló- 
giailag jelentős m értékben egyeznek N yugat-K azahsztán  és az Azov mellék 
szarm ata kori csoportjaival (1,4. táb l. és 1 ábra). E zenkívül figyelem be veendő, 
hogy a honfoglaló m agyarság, a N yugat-K azahsztán i és Azov melléki szar
m aták  leletein az arckoponya osteomorfológiai változásainak  irán y a  jelentős 
m értékben megegyezik.

Összefoglalóan, a rendelkezésre álló leletek a lap ján  m egállap ítható , hogy a 
honfoglaló m agyarság em bertan i k ialakulásának  fo lyam ata eltérő  az U rál 
melléki ugor csoportokétól és kronológiailag a fo lyam at m ár a szarm ata kor-
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b an  elkezdődött, regionálisan pedig n e m az U rál-, hanem  az Észak-K áspi 
m elléken m ent végbe.

Előadva a I I .  Nemzetközi Finnugor Kongresszus Embertani Szekciójában 1965. aug. 
26.-án Helsinkiben.
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PROBLÉMES DE L’ETHNOGENÉSE DES HONGROIS CONQUÉRANTS

P a r  T .  T ó th  

Résumé

L’auteur en son exposé — fait á Helsinki, au 2e Congrés Finno-Ougrien — s’occupe des 
rapports anthropologiques de l’ethnogénése des Hongrois conquérants. Pour l’analyse il met 
en contribution les nombreuses séries anthropologiques provenant des temps de la conquété 
tout en établissant un rapprochement entre celles-ci et de différentes séries ostéolog iques 
adeaquates qui ont été mis á jour á l’URSS. Cette vaste échelle lui servant de base, ses résultats 
l’aménent á la conclusion que le processus du développement anthropologique des Hongrois 
conquérants montre une divergence de célúi des groupes ougriens de la région de l’Oural, 
étant'donné que chronologiquement chez les Hongrois conquérants ce processus de formation 
a commencé aux temps sarmatiens, quant á l’endroit il en avait lieu non dans la région de 
l ’Oural mais du cöté nord de la mer Caspienne.
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m 1. táblázat

Oszteológiai szériák metrikus adatai (I.)

Jellegek Nasomalaris
szög

ZygomaxiUaris
szög

Dacryalis
magasság

Dacryalis
szélesség

Symoticus
magasság

Symoticus
szélesség

Orrkiugrás
szöge

Etlmikai csoport 9 a 9 a 9 a 9 a 1 9 a 1 9 a 9

Bajkáli típus 
Levin 1958

148,7
(62)

- 140,5
(61)

- 8,2
(61)

- 20,8
(61)

- 2,4
(62)

- 7,2
(62)

— 17,3
(50)

-

Hanti; 143,9 143,8 132,6 132,4 9,9 8,6 20,7 19,7 2,8 2,1 7,1 7,1 20,7 18,4
Debec 1951 (112) (95) (113) (93) (113) (93) (113) (93) (114) (95) (114) (95) (100) (82)

Honfoglaló magyar 139,1 140,9 128,2 131,2 12,7 11,3 20,8 20,1 4,9 4,1 8,8 9,2 29,1 25,9
Debec 1964; 
Tóth 1958, 1963

(59) (42) (60) (43) (58) (39) (58) (39) (60) (39) (60) (39) (51) (29)

Szarmata (Ny.- 140,2 143,0 131,4 133,6 13,5 11,3 21,5 20,4 4,6 3,7 8,7 8,5 31,4 27,3
Kazahsztán) Ginz
burg—Firstejn 1958

(26) (15) (23) (12) (18) (12) (18) (12) (21) (12) (21) (12) (18) (9)

Szarmata (Azov 140,2 137,8 130,5 131,5 12,3 12,4 20,8 21,4 4,3 4,3 8,2 8,3 30,9 27,7
mellék )Konduktorova 
1956

(17) (12) (16) (10) (10) (7) (10) (7) (14) (11) (14) (11) (13) (10)

Szarmata (magyar) 139,5 141,1 123,1 121,5 12,7 11,2 20,6 19,8 5,0 4,2 8,4 8,9 33,1 30,7
Tóth 1965 (12) (6) (12) (6) (12) (6) (12) (6) (12) (6) (12) (6) (7) (4)

Pj ánobor-kultúra 139,1 140,6 129,7 128,1 11,2 10,6 23,9 23,3 3,8 3,2 8,5 9,3 25,8 20,9
Akimova 1961 a, b (10) (16) (10) (11) (2) (8) (2) (8) (5) (15) (5) (15) (5) (12)

Mazunyinó-kultúra 141,8 144,0 128,8 130,2 12,3 9,9 22,4 21,5 3,7 2,7 7,8 7,5 26,5 20,5
Akimova 1961 c (12) (4) (9) (5) (8) (3) (8) (3) (9) (3) (9) (3) (6) (2)

Birszk (Bahmuta-kul- 140,4 145,1 132,9 132,0 11,9 10,8 24,5 23,3 3,5 3,3 8,7 7,5 24,6 23,0
túra) Akimova 1962 (14) (10) (14) (7) (9) (5) (9) (5) (11) (7) (11) (7) (10) (5)

Bolse-Tarhán 141,8 145,9 132,2 131,0 12,2 10,4 22,9 20,8 4,2 3,3 8,8 8,5 26,2 24,7
Akimova 1964 (38) (22) (36) (22) (17) (11) (17) (12) (30) (18) (30) (18) (28) (15)
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2. táblázat

ÜBzteológiai szériák metrikus adatai (II).

J ellegek Nasomalaris Zygomaxillaris Dacryalis Dacryalis Symoticus Symoticus Orrkiugrás
szög szög magasság szélesség magasság szélesség szöge

Ethnikai csoport á ¥ ¥ $ ¥ ■j ¥ <5 3 9 i

Bajkáli típus 148,7 _ 140,5 _ 8,2 _ 20,8 _ 2,4 _ 7,2 17,3
Levin 1958 (62) (61) (61) (61) (62) (62) (50)

Belső-ázsiai típus, 146,2 _ 139,8 _ 9,3 _ 21,4 _ 2,9 7,8 21,8
Leviri 1958 (169) (160) (157) (157) (166) (166) (89)

Andronovó-kultúra 139,2 140,2 128,1 125,6 13,4 11,8 22,3 20,5 4,7 3,9 9,1 7,9 31,9 25,2
Alekszejev 1957 (18) (10) (18) (8) (17) (11) (17) (11) (18) d l ) (18) (11) (16) (H )

Karaszuk-kultúra 140,0 140,9 128,4 128,4 12,1 11,8 20,9 21,1 4,5 4,3 8,0 8,5 28,6 26,9
Alekszejev 1957 (26) (27) (23) (23) (21) (22) (21) (22) (22) (23) (22) (23) (29) (28)

Tagár I. periódus 141,2 141,2 127,9 128,2 12,4 11,0 20,8 20,0 4,6 3,8 8,6 8,2 30,4 26,4
Alekszejev 1957 (98) (66) (86) (61) (98) (60) (98) (60) (103) (64) (103) (64) (94) (60)

Tagár II. periódus 140,7 140,8 128,7 127,5 11,9 11,0 21,4 20,6 4,2 3,7 8,6 8,6 30,3 26,8
Alekszejev 1957 (66) (40) (61) (36) (52) (41) (52) (41) (54) (42) (54) (42) (58) (43)

Tagár III. periódus 140,2 142,5 129,4 130,3 12,0 10,3 22,0 19,9 4,3 3,9 8,5 8,6 27,0 23,4
Alekszejev 1957 (26) (11) (20) (11) (27) (9) (27) (9) (26) (11) (26) (11) (23) (11)

T astük-kultúra 141,5 142,3 130,6 129,7 11,0 10,1 20,3 20,5 4,0 3,2 8,7 7,7 24,1 23,4
Alekszejev 1961 (24) (18) (24) (16) (25) (17) (25) (17) (25) (18) (25) (18) (28) (14)

Késő-vaskor 145,8 145,0 135,9 134,8 10,5 9,2 21,2 20,0 3,6 3,1 7,4 7,1 23,7 19,6
Alekszejev 1955 (29) (15) (29) (14) (24) (15) (24) __ (15) (29) (15) (29) (15) (37) (16)
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3. táblázat

Oazteológiai szériák m etrikus adata i (111.)

Jellegek Nasomalaris
szög

Zygomaxillaris
szög

Dacryalis
magasság

Dacryalis
szélesség

Symoticus
magasság

Symoticus
szélesség

Orrkiugrás
szöge

Ethnikai csoport s  1 ¥ <J ¥ 3 ¥ 3 ¥ 3 ¥ 3 ¥ 3 ¥

Bajkáli típus 
Levin 1958

148,7
(62)

- 140,5
(61)

— 8,2
(61)

- 20,8
(61)

— 2,4
(62)

— 7,2
(62)

— 17,3
(50)

—

Belső-ázsiai típus 
Levin 1958

146,2
(169)

- 139,8
(160)

- 9,3
(157)

- 21,4
(157)

- 2,9
(166)

- 7,8
(166)

- 21,8
(89)

—

Andronovó-kultúra 138,1 139,3 127,4 126,6 13,5 11,8 21,8 21,2 5,4 4,2 9,6 8,9 31,4 25,2
Iszmagulov 1965 (11) (14) (12) (15) (9) (11) (9) (11) (10) (11) (10) (11) (13) (12)

Szákok 141,8 140,7 129,8 130,4 12,7 11,8 21,7 20,6 4,6 4,3 9,3 9,0 29,5 24,5
Iszmagulov 1965 (25) (20) (26) (20) (21) (14) (23) (15) (26) (14) (27) (15) (25) (18)

Uszunyok 143,0 143,3 130,4 131,8 12,2 10,9 21,3 20,8 4,4 4,0 8,7 8,9 28,0 24,1
Iszmagulov 1965 (43) (36) (44) (40) (39) (31) (39) (31) (41) (37) (41) (37) (43) (33)

Turk periódus 139,7 144,7 133,8 133,9 11,5 10,5 22,0 20,5 3,9 3,7 8,2 8,9 25,6 22,9
Iszmagulov 1965 (41) (33) (42) (32) (39) (31) (39) (32) (39) (33) (40) (33) (38) (30)

Mongol periódus 145,0 144,4 134,2 132,8 10,9 9,6 21,7 20,4 3,8 3,2 7,9 7,9 23,9 22,7
Iszmagulov 1965 (19) (14) (12) (13) (18) (13) (18) (13) (18) (14) (18) (14) (17) (14)

Kazáhok 144,3 144,1 134,4 134,7 10,9 10,0 22,2 21,5 4,0 3,4 8,7 8,9 24,9 21,8
Iszmagulov 1963 (118) (97) (119) (96) (118) (97) (118) (97) (118) (97) (118) (97) (116) (93)



Az arcprofil biometriai elemzése egyes oszteológiai szériákon (szerzőtől)

4. táblázat

Jellegek

Ethnikai csoport
N

K o e f f i c i e n s e k
Általános

közép
index

P a r t i a l i s a k Arci
átlag

Órri*
átlag1.* 2* 3.* 4.* 5.* 6.* 7.*

Bajkáli típus
(Tunguz, Negidal, Jukagir)

62 100,8 93,2 102,1 102,3 92,8 89,8 101,9 97,0 97,8 97,4 ±  4

Hanti; X V III .-X IX . sz. 209 58,6 43,8 70,2 64,5 '85,7 76,4 75,3 51,2 74,4 62,8 ± 1

Honfoglaló magyar X. sz. 103 24,1 24,7 6,4 13,6 3,6 1,6 23,4 24,4 9,7 17,0 ±  3

Szarmata i. e. V. sz.— 
(Ny.-Kazahsztán) i. u. II. sz. 41 36,2 41,3 - 2 ,1 0,4 17,8 12,6 10,4 38,7 7,8 23,2 ±  5

Szarmata i. e. II. sz.— 
(Azov-mellék) i. u. II. sz. 29 18,9 33,9 2,1 4,5 10,7 - 7 ,7 11,7 26,4 4,2 15,3 ±  6

Szarmata (magyar) I .—IV. sz. 18 25,9 -1 7 ,9 8,5 0,9 0,0 -1 3 ,8 - 4 ,5 4,0 - 1 ,8 1,1 ±  7

Pjánobor-kultúra i. e. II. sz.— 
i. u. III. sz. 26 25,8 21,0 27,6 59,5 42,8 55,7 50,6 23,4 47,2 35,3 ±  7

Mazunyinó-kultúra III.—VII. sz. 16 45,7 24,1 23,4 36,8 50,0 35,3 45,4 34,9 38,2 36,5 ±  9

Birszk III.—VII. sz. 24 56,9 44,4 23,4 56,4 46,4 41,9 49,3 50,6 43,5 47,1 ±  7

Bolse-Tarhán V III .-IX . sz. 60 54,3 38,9 25,5 39,1 32,1 33,7 38,3 46,6 33,7 40,1 ±  4

1.* Nasomalaris szög, 2.* Zygömaxillaris szög, 3.* Dacryalis magasság, 4.* Dacryalis jelző, 5.* Symoticus magasság, 6.* Symoticus jelző,
7.* Orrkiugrás szöge \



148 5. táblázat

A z  arcprofil transformatiójának biometrikus elemzése. Altáj-Szaján vidék. (szerzőtől)

Jellegek Ko e f f i c i e n s e k
Általános

közép».... .... N P a r t i a l i s a k Arci
Ethnikai csoport 1.* 2* 3.* 4.* 1* 6.* 7.* átlag átlag index

Bajkáli típus
(Tunguz, Negidál, Jukagir) 62 100,8 93,2 102,1 102,3 92,8 89,8 101,9 97,0 97,8 97,4 ±  4

Belső-ázsiai típus
(Transbajkáli-Burját, Mongol Tuvai) 169 79,3 88,9 78,7 74,5 75,0 66,6 72,3 84,1 73,4 78,7 ±  2

Andronovó-kultúra i. e. X V III ,-  
XIII. sz. 29 22,4 11,7 - 6 , 4 2,7 10,7 3,2 14,3 17,0 4,9 10,9 ±  6

Kara szuk-kultúra i. e. X I I I .-  
VIII. sz. 57 29,3 18,5 8,5 12,3 7,1 -  12,6 21,4 23,9 7,3 15,6 ±  4

Tagár I. periódus i. e. V I I I .-  
VI. sz. 167 36,2 16,0 14,9 10,0 14,3 2,4 16,9 26,1 11,7 18,9 ±  2

Tagár II. periódus i. e. V I .-IV . 
sz. 106 31,9 17,3 21,3 19,1 25,0 21,9 16,2 24,6 20,7 22,6 ±  3

Tagár III. periódus i.e . I V ,-  
II. sz. 37 33,6 26,5 25,5 30,0 21,4 15,0 38,3 30,3 26,0 28,0 ±  5

Tastük-kultúra i. e. I. sz.— 
i. u. IV. sz. 43 41,4 29,6 40,4 35,0 39,3 34,1 50,6 35,5 39,9 37,7 ±  5

Kcsö-vaskor V I .-X . sz. 53 73,2 62,3 55,3 53,2 50,0 24,8 60,4 67,7 48,7 58,2 ±  5

1.* Nasomalaris szög, 2.* Zygomaxillaris szög, 3.* Dacryalis magasság. 4.* Dacryalis jelző, 5.* Symoticus magasság, 6.* Symoticus
jelző, 7.* Orrkiugrás szöge.



Az arcprofi] transformatiójának biometrikus elemzése. Kazahsztán, (szerzőtől)

6. táblázat

Jellegek K o e f f i c i e n s e k
Általános

közép*N P a r t i a l i s a k Arci Orri
Ethnikai csoport 1.* 2.* 3.* 4.* 5.* 6.* 7.* átlag átlag index

Bajkáli típus 
(Tunguz, Negidál, Jukagir) 62 100,8 93,2 102,1 102,3 92,8 89,8 101,9 97,0 97,8 97,4 ±  4

Belső-ázsiai típus
(Transbajkáli-Burját, Mongol, Tuvai) 169 79,3 88,9 78,7 74,5 75,0 66,6 72,3 84,1 73,4 78,7 ±  2

Andronovó-kultúra i. el X V .-  
VIII. sz. 27 15,5 9,2 - 6 ,4 3,6 —7,1 - 4 ,4 17,5 12,3 0,6 6,4 ±  6

Szákok i.e. VII.—IV.
8Z. 46 37,0 28,4 4,2 9,1 7,1 13,0 25,3 32,7 11,7 22,2 ±  5

Uszunyok i.e. III. sz.— 
i. u. IV. sz. 84 52,6 35,2 19,0 21,4 14,3 12,6 32,4 43,9 19,9 31,9 ±  3

Türk-periódus V I .-X I I . sz. 74 42,2 51,8 29,8 35,4 28,6 24,4 44,1 47,0 32,4 39,7 ±  4

Mongol-periódus X III .-X V . sz. 33 66,4 50,0 46,8 50,0 42,8 29,7 51,3 58,2 44,1 51,1 ±  5

Kazáhok X V I .-X X . sz. 215 62,0 56,2 44,7 55,9 35,7 40,6 50,0 59,1 45,4 52,2 ±  1

1.* Nasomalaris szög, 2.* Zygomaxillaris szög, 3.* Dacryalis magasság, 4.* Dacryalis jelző, 5.* Symoticu* magasság, 6.* Symoticus
jelző . 7.* Orrkiugrás gzöge.




